Klubbsamling STRYK
Sandmoen Kro, 6. desember 2015 kl 10 - 16
Til stede: Ragnar Gilboe (STRYK), Steinar Moe (STRYK), Elin Berg (STRYK), Ingvill
Jørstad (STRYK), Johan Østeggen (STRYK), Kirsti Arnesen (Vaad), Vivian Sandnes
(Vaad), Jorunn Grendal (TRØN), Hilde Tokstad (TRØN), Anita Dahlen (TRON),
Karolina Siwka (TRON), Ragnhild Moe (BLAK), Trude Nesset (BLAK), Katrine
Brødreskift (BLAK), Svein Puntervold (BHSK), Anne Cathrine Menne (BHSK), Kine
Sørli (BHSK), Silje Hårstad By (ORKD).
Velkommen til samlinga v/ Ragnar
Kort gjennomgang av agenda og presentasjon av deltakerne og klubbene
Kretstrening 2016
Ragnar orienterte om opplegg i 2015 mht uttak, trenere, organisering
I dag er det trenerne som foretar uttaket.
Gode tilbakemeldinger fra rytterne som deltar på treningene.
Det kan være litt uklart for de som ikke er med, med hensyn til når de kan søke, hva
er kriteriene …
Kretstreningene i kjøring: her savner også kjørerne tydeligere kriterier for hvem som
kan være kvalifisert. I dag er det trener i kjøring som foretar vurdering og uttak.
Bør vi sende ut forespørsel til klubbene om det er flere trenere og klubber som vil
arrangere klubbtreninger ?
Kan vi stimulere økonomisk støtte til deltakere som ikke står på stallen hvor samlinga
arrangeres, og bør deltakeravgiften økes ?
Det er en stor fordel med dagens trenere at de holder til i Trøndelag. Det er vanskelig
å få stabilitet over tid hvis vi skal hente inn trenere fra andre deler av landet.
Det går an å la treningene gå på omgang på flere ridesentre som har fasiliteter, f.eks
kro
Kretsen bør synliggjøre kretstreningen bedre. Det står ingen ting i sosiale media eller
på nettsidene. Uttakene bør også være synlige.
Ungdomsrepresentantene bør ha en slik oppgave med sosiale media.
Kretsmesterskap
Uheldig med årets KM/RM
Litt dårlig deltakelse i KM.
KM skal være et rekrutteringsmesterskap for bredden. Hvilket nivå skal vi være på ?
Egen rekruttklasse (100 / 110)
Hvilke klasser skal vi ha ?
Bør vi ha større premier, slik at KM blir ekstra attraktivt ?
Det skal være attraktivt å være kretsmester, mht nivå. Det bør være samme nivå over
flere år.
Det går an å arrangere et mesterskap hvor vi starter med KM, og går over til RM
(Midt-Norsk mesterskap)
Har vi for stort tilbud i kretsen ?
Kan vi ha KM/RM på sommerstevnet TRØN i 2016 ?
De siste årene har det vært for lite stas/blest om KM

Cuper
Ponniklassen gikk i MB i år med dårlig deltakelse
Noen ryttere melder at det er vanskelig å holde seg oppdatert på hvordan de ligger
an underveis i cupene.
For mange tilbud ?
Cupen skal primært ha fokus på rekruttering (ikke for høye klasser)
Informasjonen må gå ut snart, kriterier …
I dressur er det ikke så mange som reiser langveis på store stevner
Sekretariatet må bevisstgjøre ryttere om at hvis de melder til klassen er de med i
cupen.
Skal klubbene betale kr 1000,- for å arrangere et stevne i cupen ?
Cupene er for lite attraktivt for klubbene.
Ferd comeback cup er arrangert av Bruråk og TRØN høsten 2015.
Konklusjon:
KM:
Flertall for å avvikle KM (rekrutt) og Midt-Norsk mesterskap på samme stevne/helg.
Arrangeres under sommerstevnet til TRØN.
Cup:
Cupene (dressur/sprang) må være rekrutteringscuper (under 120) og fange opp de
som ikke deltar på landsdekkende cuper. Ponni lille og store tur.
4 stevner (3 tellende). Begrensninger på høyde på deltakende rytter (ikke 15 cm over
høyeste klasse i cupen) de siste to årene.
Dressur LC/LB lille tur, og LA/MB store tur.
Dressur, ikke over høyeste nivå i cupen.
Rytters ansvar med korrekt påmelding til klassene.
Cupen bør fortrinnsvis gå på vinter/vår, da det er færre tilbud og færre som reiser
langt på stevner. Vi ble ferdige med statutter for STRYK vintercup 2016,og stevnene
ble fordelt inn i terminlista.
Terminliste
Ragnar la fram innspill som har kommet inn fra klubbene
Norsk Varmblod vil ha egen NV premiering for unghestene på vintercupen
NV Trøndelag lager statuttene som legges ved stevneinvitasjonen.
Gikk gjennom terminlista. Har prøvd å unngå kollisjoner. Sender ut terminlista til alle
klubbene i dag. Har kretsen fortsatt for stort tilbud til rytterne, og vil slitasjen på
arrangørklubber bli for stor ?
Teknisk personell.
Problemer med å få tak i teknisk personell fra Sør-Trøndelag. Oppfordrer alle
klubbene om å utdanne eget personell som kan ta UK og D stevner.
Stor belastning på arrangørklubbene med å få tak i teknisk personell.
Klubber som har egne teknisk personell oppfordres til å fylle opp sin egne stevner
selv og melde fra til Ragnar slik at han slipper å bruke energi på dette der hvor det er
i orden.
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